ZARZl\DZENIE N r J. ~ I( ':f NIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ~ 'f sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej
Zarz~d Drog i Transportu

0

nazwie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 7 ust. 4
statutu Zarz'ldu Drag i Transportu, stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr LVIII/1218113
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marc a 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce
budzetowej 0 nazwie Zarz'ld Drag i Transportu (Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2019 r. poz. 684)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny jednostki budzetowej
i Transportu, stanowi'lcy za1'lcznik do zarz'ldzenia.

0

nazwie Zarz'ld Drag

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'ldu Drag i Transportu.
§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 3842NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 czerwca
2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej 0 nazwie
Zarz'ld Drag i Transportu, zmienione zarz'ldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi:
Nr 4991NII/16 z dnia 15 grudnia 2016 r., Nr 7492NII/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.,
Nr 8273NIII18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. i Nr 8990NIII18 z dnia 23 lipca 2018 r.
§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2019 r.

,
\

Hanna ZDANOWSKA

Zal,!cznik
do zarz,!dzenia Nr J 91( ~ NIH/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia.t'fsierpnia 2019 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZARZi\DU DROG I TRANSPORTU
Rozdziall
Postanowienia ogolne

§ 1. Zarz'!d Drog i Transportu realizuje zadania okreslone w statucie Zarz'!du Drog
i Transportu, przyjytym uchwal,! Rady Miejskiej w Lodzi.
§ 2. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0:
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi, pelni,!cego takZe
funkcjy starosty;
2) Dyrektorze Departamentu - nalezy przez to rozumiec dyrektora departamentu Urzydu
Miasta Lodzi nadzoruj,!cego Zarz'!d Drog i Transportu;
3) Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Zarz'!du Drog i Transportu;
4) Zarz,!dzie - nalezy przez to rozumiec Zarz'!d Drog i Transportu;
5) drogach publicznych - nalezy przez to rozumiec drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe
i gminne w granicach administracyjnych Miasta Lodzi;
6) drogach wewnytrznych - nalezy przez to rozumiec drogi, parkingi oraz place
przeznaczone do ruchu pojazdow, niezaliczone do zadnej z kategorii drog publicznych,
zlokalizowane na terenach zarz,!dzanych przez Miasto Lodz;
7) komorce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec wyodrybniony element struktury
organizacyjnej Zarz'!du;
8) kierowniku komorki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec naczelnika wydzialu lub
innego wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za organlzaCJy i pracy
wyodrybnionej komorki organizacyjnej Zarz'!du;
9) regulaminie - nalezy przez to rozumiec regulamin organizacyjny Zarz'!du.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 3. Regulamin okresla podstawowe zasady funkcjonowania Zarz'!du, w szczegolnosci:
gospodarky finansow'!;
zasady zarz,!dzania jednostk,!;
struktury organizacyjn,!;
zakres zadan komorek organizacyjnych;
obslugy interesantow;
zasady podpisywania pism i innych dokumentow;
obieg dokumentow.
§ 4. Zarz'!d posiada logo, ktorego wzor stano wi zal,!cznik Nr 1 do regulaminu.
§ 5. Zarz,!djest pracodawc'! w rozumieniu Kodeksu pracy.

Rozdzial2
Gospodarka finansowa
§ 6. Zarz'!d jest miejsk,! jednostk,! organizacyjn,! nieposiadaj,!c,! osobowosci prawnej,
dzialaj,!c,! w formie jednostki budzetowej i rozliczaj,!c,! siy bezposrednio z budzetem miasta
Lodzi.

§ 7. Za zobowi,!zania Zarz'!du odpowiada Miasto L6dz.
§ 8. 1. Realizacjy zadan g16wnego ksiygowego zapewnia Zastypca Dyrektora Centrum
U slug W sp6lnych - G16wny Ksiygowy ZDiT.
2. Wykonywanie obowi,!zk6w z zakresu rachunkowosci zapewnia Centrum Uslug
Wsp6lnych.
§ 9. Zasady gospodarki finansowej Zarz'!du okreslone S,! w odrybnych przepisach.

Rozdzial3
Zasady zarz~dzania jednostk~
§ 10. 1. Kierownikiem Zarz'!du jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez
Prezydenta.
2. Organem sprawuj,!cym nadz6r nad Zarz'!dem jest Prezydent, kt6ry swoJe
uprawnienia wykonuje za posrednictwem Dyrektora Departamentu.
3. Dyrektor odpowiada przed Dyrektorem Departamentu za prawidlowe i sprawne
wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa, a takZe za naleZyte wykonywanie
polecen sluzbowych.
§ 11. 1. Dyrektor kieruje Zarz'!dem przy pomocy:
Zastypcy Dyrektora ds. Eksploatacji;
Zastypcy Dyrektora ds. Uzgodnien;
Zastypcy Dyrektora ds. Transportu;
Zastypcy Dyrektora ds. In:zynierii Ruchu.
2. Dyrektor i Zastypcy Dyrektora wykonuj,! swoje zadania przy pomocy kom6rek
organizacyjnych.
3. Dyrektor przydziela poszczeg6lnym pracownikom zadania, do realizacji kt6rych
powolany jest Zarz'!d, poprzez zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci.
4. Dyrektor moze upowaznlc swoich Zastypc6w, kierownik6w kom6rek
organizacyjnych oraz w razie konicznosci innych pracownik6w Zarz'!du do:
1) okreslonych czynnosci z zakresu gospodarki finansowej wynikaj,!cych z przepis6w
szczeg6lnych;
2) udzie1ania podleglym pracownikom urlop6w wypoczynkowych i okolicznosciowych;
3) innych czynnosci zwi,!zanych z dzialalnosci,! Zarz'!du.
1)
2)
3)
4)

§ 12. Dyrektor dziala na podstawie upowaznien i pelnomocnictw udzielonych mu przez
Prezydenta, w szczeg6lnosci:
1) jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownik6w Zarz'!du;
2) organizuje pracy Zarz'!du oraz kieruje biez'!cymi sprawami jednostki;
3) podejmuje dzialania zapewniaj,!ce prawidlowe funkcjonowanie Zarz'!du;
4) zatwierdza projekt planu finansowego i plan finansowy jednostki oraz nadzoruje
realizacjy tego planu;

5)

dysponuje srodkami publicznymi oraz zacu!ga zobowi,!zania w ramach posiadanych
srodk6w;
6) wydaje akty kierownictwa wewn<ttrznego (zarz,!dzenia, regulaminy, instrukcje,
polecenia);
7) prowadzi polityk<t personaln,! oraz wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracownik6w Zarz'!du;
8) nadzoruje w spos6b og6lny prawidlowe wykonywanie przez pracownik6w Zarz'!du
czynnosci kancelaryjnych;
9) reprezentuje Administratora Danych Osobowych.
§ 13. Zast<tpcy Dyrektora nadzoruj,! i koordynuj,! dzialalnosc podporz,!dkowanych
im kom6rek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym Zarz'!du, stanowi,!cym
zal,!cznik Nr 2 do regulaminu oraz ponosz'! odpowiedzialnosc za realizacj<t powierzonych
zadan, w szczeg6lnosci:
1) ksztaltowanie strategii i polityki w zakresie zadan realizowanych przez podlegle kom6rki
organizacyjne;
2) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadan przez podlegle
kom6rki organizacyjne oraz bezposredniego zwierzchnictwa sluzbowego w stosunku
do kierownik6w tych kom6rek organizacyjnych;
3) okreslanie sposobu realizacji zadan przez podlegle kom6rki organizacyjne;
4) opracowywanie koncepcji do projektu planu finansowego Zarz'!du w cz<tsci dotycz,!cej
podleglych kom6rek organizacyjnych;
5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdan z realizacji zadan
merytorycznych przez podlegle kom6rki organizacyjne;
6) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Lodzi i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej
w Lodzi, zgodnie z dyspozycj,! Dyrektora;
7) nadz6r nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez podlegle kom6rki
organlzaCYJne;
8) opracowywanie i przedkladanie Dyrektorowi do zatwierdzenia projekt6w odpowiedzi
na zapytania i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Lodzi;
9) organizowanie wykonania zadan okreslonych w ustawach, uchwalach Rady Miej skiej
w Lodzi, zarz,!dzeniach Prezydenta i innych aktach prawnych, a takZe wynikaj,!cych
z wniosk6w i ustalen podj<ttych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta;
10) rozpatrywanie skarg i wniosk6w na kierownik6w podleglych kom6rek organizacyjnych;
11) wykonywanie zadan okreslonych w zakresie obowi,!zk6w sluzbowych oraz dodatkowo
powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora.
§ 14. 1. Dyrektor i jego Zast<tpcy wsp61pracuj,! ze sob,! przy wykonywaniu
powierzonych zadan.
2. W czasie nieobecnosci Dyrektora jego zadania i obowi,!zki wykonuje Zast<tpca
Dyrektora ds. Eksploatacji.
3. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Dyrektora i Zast<tpcy Dyrektora ds. Eksploatacji,
jego zadania i obowi,!zki wykonuj,! wedlug nast<tpuj,!cej kolejnosci:
1) Zast<tpca Dyrektora ds. U zgodnien;
2) Zast<tpca Dyrektora ds. Transportu;
3) Zast<tpca Dyrektora ds. InZynierii Ruchu.
4. W czasie nieobecnosci:
1) Zast<tpcy Dyrektora ds. Eksploatacji, jego zadania i obowiC!Zki wykonuje Zast<tpca
Dyrektora ds. U zgodnien;
2) Zast<tpcy Dyrektora ds. Uzgodnien jego zadania i obowi,!zki wykonuje Zastypca
Dyrektora ds. Eksploatacji;

3) Zastypcy Dyrektora ds. Transportu jego zadania i obowie}zki wykonuje Zastypca
Dyrektora ds. Inzynierii Ruchu;
4) Zastypcy Dyrektora ds. Inzynierii Ruchu, jego zdania i obowi£!Zki wykonuje Zastypca
Dyrektora ds. Transportu.
Rozdzial4
Struktura organizacyjna

§ 15. 1. W sklad Zarze}du wchodze} kom6rki organizacyjne:
1) wydzialy;
2) samodzielne stanowiska pracy - jedno i wieloosobowe.
2. Wydzialy moge} dzielie siy na zespoly.
3. Wydzialem kieruje naczelnik.
4. Pracy zespolu organizuje kierownik zespolu.
5. Prace} samodzielnego stanowiska pracy wieloosobowego kieruje pracownik
wyznaczony przez Dyrektora sposr6d pracownik6w tej kom6rki organizacyjnej.
6. W wydzialach moge} bye tworzone stanowiska zastypc6w naczelnik6w wydzia16w.
7. W przypadku nieutworzenia stanowiska zastypcy naczelnika wydzialu obowi£!Zki te
pelni wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
8. W celu realizacji okreslonych zadan, wynikaje}cych z funkcjonowania Zarze}du,
Dyrektor moze powolae, w formie zarze}dzenia, zespoly projektowe i zadaniowe.
§ 16. 1. W Zarze}dzie istnieje} nastypuje}ce kom6rki organizacyjne, kt6re do oznaczania
akt spraw uzywaje} symboli literowych:
1) Wydzial Eksploatacji Dr6g i Obiekt6w InZynierskich (EE), w sklad kt6rego wchodze}:
a) Zesp61 Eksploatacji,
b) Zesp61 Remont6w;
2) Wydzial Oswietlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej (EO);
3) Wydzial Monitorowania Projekt6w (EP);
4) Wydzial Ewidencji Dr6g (UD);
5) Wydzial Uzgodnien Infrastruktury Niedrogowej (UU);
6) Wydzial Uzgodnien Infrastruktury Drogowej (UI);
7) Wydzial Zezwolen (UZ);
8) Wydzial Komunikacji Spolecznej i Legislacji (DL);
9) Wydzial Prawny (DP);
10) Wydzial Zam6wien Publicznych (DZ);
11) Wydzial Transportu Zbiorowego (TT);
12) Wydzial Transportu Drogowego i Bilet6w (TD);
13) Wydzial InZynierii i Sterowania Ruchem (IR), w sklad kt6rego wchodze}:
a) Zesp61 InZynierii Ruchu,
b) Zesp61 Sterowania Ruchem,
c) Zesp61 Utrzymania Sygnalizacji;
14) Wydzial Usuwania Pojazd6w (IU);
15) Wydzial Parkowania (IP);
16) Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szk6d (ESL);
17) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych (DSE);
18) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnytrznego (DSA);
19) Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych (DSB);
20) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych (DSO);
21) Samodzielne Stanowisko ds. Roweru Publicznego (TRP);

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

2. Dyrektor (DN) bezposrednio nadzoruje:
Zastypcy Dyrektora ds. Eksploatacji (DE);
Zastypcy Dyrektora ds. Uzgodnien (DU);
Zastypcy Dyrektora ds. Transportu (DT);
Zastypcy Dyrektora ds. InZynierii Ruchu (DI);
Wydzial Komunikacji Spolecznej i Legislacji (DL);
Wydzial Prawny (DP);
Wydzial Zamawien Publicznych (DZ);
Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych (DSE);
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnytrznego (DSA);
Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych (DSB);
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych (DSO).
3. Zastypca Dyrektora ds. Eksploatacji bezposrednio nadzoruje:
Wydzial Eksploatacji Drag i Obiektaw InZynierskich (EE);
Wydzial Oswietlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej (EO);
Wydzial Monitorowania Projektaw (EP);
Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkad (ESL).
4. Zastypca Dyrektora ds. Uzgodnien bezposrednio nadzoruje:
Wydzial Ewidencji Drag (UD);
Wydzial Uzgodnien Infrastruktury Niedrogowej (UU);
Wydzial Uzgodnien Infrastruktury Drogowej (UI);
Wydzial Zezwolen (UZ).
5. Zastypca Dyrektora ds. Transportu bezposrednio nadzoruje:
Wydzial Transportu Zbiorowego (TT);
Wydzial Transportu Drogowego i Biletaw (TD);
Samodzielne Stanowisko ds. Roweru Publicznego (TRP).
6. Zastypca Dyrektora ds. InZynierii Ruchu bezposrednio nadzoruje:
Wydzial InZynierii i Sterowania Ruchem (lR);
Wydzial Usuwania Pojazdaw (lU);
Wydzial Parkowania (lP).

Rozdzial5
Zakres zadan komorek orgaoizacyjoych
§ 17. Do zadan Wydzialu Eksploatacji Drog i Obiektow Ioiyoierskich nalez'l
w szczegalnosci, w ramach:
1) Zespolu Eksploatacji:
a) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadan w zakresie technicznego
utrzymania drag, w tym: jezdni, chodnikaw, przystankaw komunikacyjnych,
poboczy, drag rowerowych, drogowych obiektaw inZynierskich, pytli autobusowych
oraz rowaw odwadniaj'lcych, z wykorzystaniem wynikaw okresowych przegl'ldaw
drag publicznych i obiektaw inZynierskich;
b) utrzymanie w stanie sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej obiektaw inZynierii
l'ldowej i wodnej, urz'ldzen, sieci i instalacji przynaleznych;
c) utrzymanie oraz prowadzenie biez'lcej kontroli stanu wiat przystankowych;
d) przejmowanie w utrzymanie elementaw drag po budowie i przebudowie
prowadzonej przez Miasto Ladz;
e) prowadzenie przegl'ldaw drag publicznych i obiektaw inZynierskich oraz
przekazywanie ich wynikaw do Wydzialu Ewidencji Drag;

f)

prowadzenie kontroli stanu drog i obiektow inzynierskich oraz przekazywanie
ich wynikow do Wydzialu Ewidencji Drog do umieszczenia w ksi'lzce drog
i obiektow inzynierskich;
g) wydawanie zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych;
h) prowadzenie, w uzgodnieniu z zarz'ldzaj'lcym ruchem na drogach, spraw
dotycz'lcych nosnosci, ograniczenia ruchu lub zamkniycia dla ruchu drogi i obiektow
iuzynierskich;
i) opiniowanie projektow odtworzenia nawierzchni po robotach realizowanych
na drogach;
j) uzgadnianie odtworzenia nawierzchni po robotach przeprowadzanych w drogach;
k) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych
uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji remontow;
1) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz ich rozliczen rzeczowych
i finansowych;
m) wdra:zanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych remontach;
n) wspoludzial w ksztaltowaniu polityki Miasta Lodzi w zakresie przeciwdzialania
halasowi;
0) zlecanie Zespolowi Remontow napraw biez'lcych nawierzchni jezdni i chodnikow
oraz innych urz'ldzen drogowych;
p) nadzor, przy wspolpracy z Zarz'ldem Inwestycji Miejskich, nad realizacj'l inwestycji
drogowych spowodowanych inwestycj'l niedrogow'l oraz inwestycji realizowanych
przez inwestorow zewnytrznych;
2) Zespolu Remontow:
a) prowadzenie napraw biez'lcych nawierzchni jezdni i chodnikow oraz innych
urz'ldzen drogowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
b) wykonywanie prac budowlano-remontowych w zakresie nawierzchni jezdni
i chodnikow oraz innych urz'ldzen drogowych na zlecenie innych wydzialow;
c) dokonywanie odbiorow wykonanych robot oraz ich rozliczen rzeczowych
i finansowych;
d) prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb wydzialu.
§ 18. Do zadan Wydzialu Oswietlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej nalez'l
w szczegolnosci:
1) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadan w zakresie technicznego
utrzymania: oswietlenia drogowego, infrastruktury torowo-sieciowej i czysci miejskiej
Wyzla Multimodalnego przy Dworcu Lodi Fabryczna;
2) planowanie zuzycia energii elektrycznej oraz zawieranie i rozliczanie umow
na zasilanie energetyczne oswietlenia drogowego, sygnalizacji swietlnej, przejsc
podziemnych i cZysci miejskiej Wyzla Multimodalnego przy Dworcu Lodi Fabryczna;
4) przejmowanie w utrzymanie oswietlenia drogowego i infrastruktury torowo-sieciowej
po budowie, przebudowie i remontach;
5) przejmowanie w utrzymanie urz'ldzen diwigowych oraz schodow ruchomych
po budowie;
6) prowadzenie biez'lcej kontroli stanu urz'ldzen energetycznych oswietlenia drogowego
i przej sc podziemnych;
7) prowadzenie biez'lcej kontroli urz'ldzen diwigowych, schodow ruchomych oraz
infrastruktury torowo-sieciowej;
8) uzgadnianie i opiniowanie projektow oswietlenia miejskiego, infrastruktury torowosieciowej oraz prowadzenie ewidencj i w tym zakresie;
9) prowadzenie spraw zwi'lzanych z zasilaniem wiat przystankowych w energiy elektryczn'l;

10) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych
uzgodnien i zatwierdzen niezbydnych do rozpoczycia procesu realizacji remontow
oswietlenia drogowego oraz realizacji przebudow i remontow infrastruktury torowo.. .
sleCIOWej;
11) dokonywanie odbiorow wykonanych robot w zakresie oswietlenia drogowego
i infrastruktury torowo-sieciowej oraz ich rozliczen rzeczowych i finansowych;
12) utrzymanie w stanie sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej urz(!dzen, sieci i instalacji
przynaleznych;
13) prowadzenie kontroli stanu infrastruktury torowo-sieciowej i przekazywanie ich
wynikow do Wydzialu Ewidencji Drog;
14) opiniowanie projektow odtworzenia infrastruktury torowo-sieciowej po robotach
realizowanych na drogach;
15) uzgadnianie odtworzenia nawierzchni po robotach przeprowadzanych w drogach
w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej;
16) nadzor, przy wspolpracy z Zarz(!dem Inwestycji Miejskich, nad realizacj(! inwestycji
drogowych spowodowanych inwestycj(! niedrogow(! oraz inwestycji realizowanych przez
inwestorow zewnytrznych w zakresie oswietlenia drogowego i infrastruktury torowo.. .
sleCIOWej;
17) wdrazanie polityki ekologicznej przy planowanych
realizowanych remontach
oswietlenia drogowego i infrastruktury torowo-sieciowej;
18) wspoludzial w ksztaltowaniu polityki Miasta Lodzi w zakresie przeciwdzialania
halasowi.
§ 19. Do zadan Wydzialu Monitorowania Projektow nalez(! w szczegolnosci:
1) realizacja zadan, przy wspolpracy z Zarz(!dem Inwestycji Miejskich, w zakresie
projektow z dofinansowaniem UE realizowanych w perspektywie 2007-2013
dotycz(!cych:
a) zapewnienia trwalosci projektow, w tym utrzymanie kompletnej dokumentacji
projektow i obowi(!Zkowych dzialan informacyjno-promocyjnych oraz aktualnosci
analiz finansowych,
b) biez(!cego monitorowania osi(!gniytych wskainikow projektow, przygotowania
cyklicznych raportow w tym zakresie,
c) obslugi kontroli w okresie trwalosci projektow i w okresie przechowywania
dokumentacji;
2) prowadzenie spraw zwi(!Zanych z rozliczeniem inwestycji pozostaj(!cych w okresie
gwaranCjl;
3) realizacja uprawnien z tytulu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorow zewnytrznych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 20. Do zadan Wydzialu Ewidencji Drog nalez(! w szczegolnosci:
prowadzenie ewidencji ilosciowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych;
prowadzenie spraw dotycz(!cych uzyskiwania odszkodowan za zniszczony maj(!tek;
prowadzenie spraw zwi(!zanych z najmem i dzierzaw(! maj(!tku;
prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji drog publicznych i wewnytrznych oraz obiektow
iilZynierskich, w tym oswietlenia drogowego i torowisk tramwajowych;
gromadzenie danych i sporz(!dzanie informacji 0 sieci drogowej i urz(!dzeniach w niej
zlokalizowanych;
aktualizowanie map techniczno-eksploatacyjnych;
prowadzenie spraw zwi(!zanych z kategoryzacj(! drog publicznych;

8) prowadzenie spraw zglaszanych przez osoby trzecie w odniesieniu do drog publicznych
i wewnytrznych zwi,!zanych z ewidencj,! drog, ich kategori,! i przebiegiem;
9) wnioskowanie 0 zmiany zapisow w rejestrze ewidencji gruntow dotycz,!cych wladztwa;
10) wspolpraca z Urzydem Miasta Lodzi przy prowadzeniu spraw zwiC!Zanych z regulacj,!
stanow prawnych gruntow pod drogami publicznymi i wewnytrznymi;
11) wspolpraca z Urzydem Miasta Lodzi przy prowadzeniu spraw zwi,!zanych z regulacj,!
prawa wlasnosci nieruchomosci zajytych pod drogi publiczne, ktore staly siy z mocy
prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., wlasnosci,! Miasta Lodzi b,!dz Skarbu Panstwa;
12) przejmowanie gruntow w pasie drogowym drog publicznych oraz gruntow, na ktorych s,!
zlokalizowane drogi wewnytrzne, po rozwi,!zaniu umow wieczystego uzytkowania;
13) prowadzenie spraw zwi,!zanych: ze zwrotem wywlaszczonych nieruchomosci, z najmem,
dzierzaw,!, uzyczeniem gruntow pasa drogowego oraz terenow drog wewnytrznych
na cele zwi,!zane z gospodark,! drogow'!;
14) prowadzenie spraw zwiC!Zanych z przebudow,! drog spowodowanych inwestycj,!
niedrogow,! oraz inwestycji realizowanych przez inwestorow zewnytrznych;
15) opiniowanie wnioskow 0 sprzedaz gruntow;
16) wyplata odszkodowan, na podstawie decyzji ustalaj,!cych odszkodowanie i wyrokow
s,!dowych, wydanych przez odpowiedni organ, dla bylych wlascicieli nieruchomosci,
przejytych dla potrzeb prowadzonych zadan zwiC!Zanych z drogami publicznymi.
§ 21. Do zadan Wydzialu Uzgodnieii Infrastruktury Niedrogowej nalez,!
w szczegolnosci:
1) wydawanie zezwolen na lokalizacjy i przebudowy zjazdow z drogi publicznej i obslugi
komunikacyjnej poprzez drogi wewnytrzne;
2) uzgadnianie parametrow technicznych zjazdow, projektow budowlanych zjazdow oraz
doj s6 do nieruchomosci;
3) opiniowanie projektow decyzji 0 warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego;
4) prowadzenie spraw zwiC!Zanych z lokalizacj,! w drogach nowych obiektow i urz'!dzen
niezwi,!zanych z potrzebami zarz,!dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
5) wyrazanie zgody na przebudowy lub remont istniej,!cych w pasie drogowym obiektow
i urz'!dzen niezwi,!zanych z potrzebami zarz,!dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
6) uzgadnianie projektow budowlanych obiektow lub urz'!dzen, ktore wymagaj,! uzyskania
pozwolenia na budowy;
7) prowadzenie spraw zwi,!zanych z uzyczeniem gruntow, na ktorych zlokalizowane s,!
drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowy lub zgloszenia robot.
§ 22. Do zadan Wydzialu Uzgodnieii Infrastruktury Drogowej nalez,!
w szczegolnosci:
1) opracowywanie projektow planow rozwoju sieci drogowej i tramwajowej oraz systemu
transportu publicznego, parkingow miejskich w systemie "parkuj i jedz" we wspolpracy
i z uwzglydnieniem wytycznych Urzydu Miasta Lodzi;
2) monitorowanie i analiza istniej,!cej sieci drogowej;
3) przekazywanie informacji 0 potrzebach w zakresie inwestycji drogowych do Urzydu
Miasta Lodzi;
4) opiniowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Lodzi i innych dokumentow w zakresie kompetencji
zarz'!dcy drogi w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495);
5) realizacja, we wspolpracy z podmiotem wykonuj,!cym w imieniu Miasta Lodzi
obowi,!zki inwestora przy realizacji inwestycji drogowych oraz zarz'!dzaj'!cym ruchem
na drogach, zadan wynikaj,!cych z Karty Brukselskiej;

6) tworzenie korzystnych warunkow dla rozwoju ruchu pieszego i rowerowego;
7) nadzor nad uwzglydnianiem potrzeb pieszych i rowerzystow w systemie transportowym
Miasta Lodzi;
8) opiniowanie i uzgadnianie, przy wspolpracy z Zarz'!dem Inwestycji Miejskich, koncepcji
i projektow inwestycji drogowych spowodowanych inwestycj,! niedrogow,! oraz
inwestycji realizowanych przez inwestorow zewnytrznych.
§ 23. Do zadan Wydzialu Zezwolen nalez,! w szczegolnosci:
1) wspolpraca z Urzydem Miasta Lodzi w zakresie koordynacji prac gestorow SleCI
uzbrojenia podziemnego i inwestorow robot wymagaj,!cych zajycia pasa drogowego drog
publicznych i wewnytrznych;
2) prowadzenie spraw zwi,!zanych z zajyciem pasa drogowego na drogach publicznych
i wewnytrznych pod roboty planowe, w sposob umozliwiaj,!cy koordynacjy tych prac
przez Urz'!d Miasta Lodzi;
3) prowadzenie spraw zwi,!zanych z zajyciem pasa drogowego na drogach publicznych
i wewnytrznych pod roboty zwi,!zane z usuniyciem awarii, umieszczenie urz'!dzen
infrastruktury technicznej, reklamy, obiekty handlowe i uslugowe oraz na prawach
wyl,!cznosci;
4) wydawanie decyzji administracyjnych na zajycie pasa drogowego drog publicznych
z naliczeniem obowi,!zuj,!cych oplat;
5) zawieranie umow i prowadzenie spraw zwi'lZanych z wydzierzawianiem i uzyczaniem
terenow drog wewnytrznych na cele niezwi,!zane z potrzebami zarz,!dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, z naliczeniem obowi,!zuj,!cych oplat;
6) ochrona drog przed naruszeniem pasa drogowego przed uplywem gwarancji uzyskanej
od inwestora realizuj,!cego przebudowy drog spowodowanych inwestycj,! niedrogow,!.
§ 24. Do zadan Wydzialu Komunikacji Spolecznej i Legislacji nalez,!
w szczegolnosci:
1) opracowywanie projektow regulaminow: organizacyjnego, pracy, wynagradzania,
gospodarowania srodkami zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz ich zmian
zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami;
2) opracowywanie przy udziale innych komorek organizacyjnych projektow uchwal Rady
Miejskiej w Lodzi, zarz'!dzen Prezydenta i zarz'!dzen wewnytrznych Dyrektora;
3) prowadzenie rejestru skarg i wnioskow, interpelacji oraz nadzor w zakresie
rozpatrywania i udzielania odpowiedzi;
4) opracowywanie projektow i prowadzenie rejestrow upowaznien i pelnomocnictw
udzielonych przez Dyrektora;
5) sporz,!dzanie listow referencyjnych;
6) redagowanie i aktualizacja strony intemetowej Zarz'!du, portali
serwisow
intemetowych;
7) koordynowanie udostypniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) obsluga intemetowych portali spolecznosciowych;
9) prowadzenie spraw z zakresu konsultacji spolecznych;
10) wspolpraca z organizacjami pozarz,!dowymi;
11) realizacja obowi'lZkow wynikaj,!cych z przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostypie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) we wspolpracy
z innymi komorkami organizacyjnymi;
12) polityka informacyjna, w tym informowanie 0 pracach i dzialalnosci Zarz'!du;
13) kontakty z mediami i organizowanie konferencj i prasowych;
14) przekazywanie do prasy komunikatow 0 planowanych zmianach w organizacji ruchu oraz
innych utrudnieniach na drogach, w tym w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej;
15) obsluga sekretariatu Zarz'!du.

§ 25. Do zadan Wydzialu Prawnego nalez,! w szczeg6lnosci:
1) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych;
2) reprezentowanie Zarz'!du przed s,!dami wszystkich instancji, organami scigania,
administracji i organami egzekucyjnymi;
3) przygotowywanie informacji dotycz,!cych zmian obowi,!zuj,!cych przepis6w prawnych
dla poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych.
§ 26. Do zadan Wydzialu Zamowien Publicznych nalez'! w szczeg6lnosci:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych
we wsp61pracy z innymi kom6rkami organizacyjnymi, w tym: opracowywanie
materia16w wymaganych przy przeprowadzaniu postypowan, organizowanie
i przeprowadzanie postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych, zawieranie um6w,
sporz,!dzanie sprawozdan 0 udzielonych zam6wieniach publicznych;
2) opiniowanie spraw zwi,!zanych z udzielaniem zam6wien publicznych, do kt6rych nie
stosuje siy przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730).
§ 27. Do zadan Wydzialu Transportu Zbiorowego nalez,! w szczeg6lnosci:
1) planowanie, organizacja i zarz,!dzanie publicznym transportem zbiorowym;
2) opracowywanie projekt6w um6w i porozumien komunalnych na swiadczenie uslug
przewozowych;
3) nadz6r nad zadaniami wynikaj,!cymi z zawartych um6w i porozumien miydzygminnych
oraz ich rozliczanie;
4) prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania Zakladu Przewozu Os6b
Niepelnosprawnych Miejskiego Przedsiybiorstwa Komunikacyjnego - L6dz Sp. z 0.0.;
5) opiniowanie dokument6w dotycz,!cych zagospodarowania przestrzennego w zakresie
obslugi komunikacyjnej lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto
L6dz;
6) opracowywanie rozklad6w jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Miasto L6dz i podawanie ich do publicznej wiadomosci;
7) zarz,!dzanie oraz obsluga danych prezentowanych na tablicach informacji pasaZerskiej;
8) utrzymanie tablic informacji pasaZerskiej w zakresie l'!cznosci bezprzewodowej;
9) uzgadnianie rozklad6w j azdy dla uczestnik6w porozumien miydzygminnych;
10) opiniowanie koncepcji rozwi,!zan element6w systemu transportowego Miasta Lodzi,
a takZe projekt6w drogowych i projekt6w organizacji ruchu w zakresie publicznego
transportu zbiorowego;
11) wnioskowanie do plan6w inwestycji miejskich oraz rozwoju przestrzennego miasta
w sprawie lokalizacji element6w infrastruktury lokalnego transportu zbiorowego;
12) uzgadnianie projekt6w organizacji komunikacji zastypczej i zmian w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej do dokumentacji projektowych zadan inwestycyjnych
i remontowych, zwi,!zanych z koniecznosci,! zmian stalych tras komunikacji miejskiej;
13) nadz6r nad prawidlowosci,! funkcjonowania podsystemu Systemu Zarz,!dzania RuchemSystemu Zarz,!dzania Transportem Publicznym;
14) integracja system6w transportowych z systemem kolei;
15) badanie rynku uslug transportu zbiorowego w celu okreslania potrzeb transportowych
mieszkanc6w dla zr6wnowazenia relacj i podai:y i popytu uslug;
16) kontrola i ocena jakosci swiadczenia uslug przewozowych w ramach lokalnego
transportu zbiorowego;
17) badanie jakosci swiadczonych uslug przewozowych;

18) badanie satysfakcji pasaZerow;
19) realizacja budzetu Miasta Lodzi w zakresie finansowania zadaii dotycz,!cych transportu
i skutecznego monitoringu przeplywu srodkow finansowych;
20) monitorowanie, rozliczanie i kontrolowanie wykonania zawartych umow 0 swiadczenie
uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz innych stosunkow prawnych,
z ktorych wynika powierzenie ww. uslug, w tym prawo do badania celowosci,
gospodamosci i rzetelnosci wydatkowanych przez operatorow publicznych srodkow
pieniyznych oraz efektywnosci dzialania;
21) pelna weryfikacja oraz kontrola dokumentow przedstawianych przez operatorow,
stanowi,!cych podstawy obliczenia rekompensaty.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

§ 28. Do zadaii Wydzialu Transportu Drogowego i Biletow nalez,! w szczegolnosci:
opracowywanie projektow przepisow taryfowych i porz,!dkowych dotycz,!cych przewozu
osob i bagazu srodkami publicznego transportu zbiorowego;
wydawanie zezwoleii na wykonywanie przewozow regulamych i regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym dla przewoznikow swiadcz,!cych uslugi
przewozowe na liniach komunikacyjnych w Lodzi i na liniach komunikacyjnych z Lodzi
do s,!siednich powiatow;
wydawanie zaswiadczeii na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;
wyrazanie zgody na korzystanie z przystankow autobusowych, ktorych wlascicielem lub
zarz'!dzaj'!cym jest Miasto Lodz;
uzgadnianie rozkladow jazdy stanowi,!cych zal,!czniki do wnioskow w sprawie wydania
lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regulamego krajowego transportu drogowego;
uzgadnianie planowanych przebiegow linii komunikacyjnych na wykonywanie
przewozow na liniach komunikacyjnych niewykraczaj,!cych poza granice wojewodztwa
dla organow wydaj,!cych zezwolenia;
nadzor i kontrola przewoznikow prowadz'!cych transport drogowy, na podstawie
zezwoleii, 0 ktorych mowa w pkt 2;
analiza sytuacj i rynkowej w zakresie przewozow regulamych w kraj owym transporcie
drogowym;
analizy i badania dotycz'!ce taryfy biletowej;
opracowywanie wzorow biletow na korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego;
prowadzenie spraw dotycz,!cych zlecania druku biletow;
prowadzenie magazynu i dystrybucji biletow;
wydawanie biletow specjalnych i kart imiennych na bezplatne korzystanie z lokalnego
transportu zbiorowego w Lodzi;
organizowanie i nadzor nad wykonywaniem kontroli biletow oraz rozliczanie zleconych
uslug w tym zakresie;
prowadzenie spraw zwi'}.Zanych z rozpatrywaniem odwolaii od nalozonych oplat
dodatkowych za przejazd bez waZnego biletu;
zarz,!dzanie Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Lodz Fabryczna.

§ 29. Do zadaii Wydzialu InZynierii i Sterowania Ruchem nalez,! w szczegolnosci,
wramach:
1) Zespolu In.zynierii Ruchu:
a) zatwierdzanie projektow organizacji ruchu na drogach wewnytrznych,
b) opiniowanie projektow organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem przez organ
zarz'!dzaj'!cy ruchem na drogach,
c) przygotowywanie wytycznych do koncepcji projektow organizacji ruchu,
d) analiza geometrii drog w projektach budowlanych oraz projektow organizacji ruchu
dla zadaii, w ktorych Zarz'!d pelni funkcjy inwestora,

dokonywanie okresowych pomiarow natyzenia ruchu drogowego, analiz
bezpieczenstwa i badan wplywu robot drogowych na bezpieczenstwo ruchu
drogowego,
t) prowadzenie spraw w zakresie usytuowania przystankow komunikacyjnych
i postoj ow taksowek,
g) oplnlowanie lokalizacji w pasach drogowych obiektow niezwie}.zanych
z gospodarke}. drogowe}.,
h) opiniowanie wnioskow 0 wydanie zezwolen na wykorzystanie drog w sposob
szczegolny,
i) umieszczanie w pasie drogowym znakow drogowych oraz urze}.dzen bezpieczenstwa
ruchu zgodnie z przekazane}. zatwierdzone}. organizacj e}. ruchu, ich utrzymanie
i konserwacj a,
j) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadari z zakresu utrzymania,
remontow i modemizacji urze}.dzen bezpieczenstwa ruchu oraz drogowej
infrastruktury technicznej,
k) opracowywanie projektow organizacji ruchu,
1) wspolpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczenstwa z innymi organami
zarze}.dzaje}.cymi ruchem na drogach, zarze}.dami drog i kolei, Policje}., Straze}. Miejske}.
w Lodzi, Inspekcje}. Transportu Drogowego, wlasciwymi organami w zakresie
zarze}.dzania kryzysowego i ochrony ludnosci oraz innymi podmiotami,
m) wspolpraca z podmiotami realizuje}.cymi inwestycje niedrogowe w zakresie
organizacji ruchu wprowadzonej wskutek przebudowy drog,
n) wprowadzanie tymczasowych zakazow lub ograniczen w ruchu w przypadku
zdarzen, w wyniku ktorych moze naste}.pic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
0) wdrazanie i utrzymywanie elementow Systemu Informacji Miejskiej,
p) weryfikacja prawidlowosci zastosowania i funkcjonowania znakow drogowych oraz
ich zgodnosci z zatwierdzone}. organizacj e}. ruchu,
q) nadzor, przy wspolpracy z Zarze}.dem Inwestycji Miejskich, nad realizacje}. inwestycji
drogowych spowodowanych inwestycje}. niedrogowe}. oraz inwestycji realizowanych
przez inwestorow zewnytrznych w zakresie organizacj i ruchu.
2) Zespolu Sterowania Ruchem:
a) nadzor nad prawidlowoscie}. funkcjonowania podsystemow Systemu Zarze}.dzania
Ruchem:
- systemu obszarowego sterowania ruchem,
- systemu informacji dla kierowcow,
- systemu kamer CCTV i ANPR,
b) weryfikacja prawidlowosci zastosowania i funkcjonowania sygnalizacji swietlnej
oraz urze}.dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ich zgodnosci
z zatwierdzone}. organizacje}. ruchu,
c) sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym na wypadek wyste}.pienia zagrozenia
w ruchu drogowym, w tym alarmowanie sluzb miejskich oraz informowanie
kierowcow 0 zaistnialych sytuacj ach,
d) utrzymanie systemu le}.cznosci w ramach funkcjonuje}.cego Systemu Sterowania
Ruchem,
e) projektowanie nowych rozwie}.zari w zakresie programow pracy sygnalizacji
swietlnej,
t) programowanie sterownikow sygnalizacji swietlnej,
g) przyjmowanie zgloszen dotycze}.cych pracy programow sygnalizacji swietlnej oraz
ocena celowosci wdrozenia korekt w ich funkcjonowaniu,
e)

h)

realizacja wprowadzonych czasowych lub stalych zmlan w zakresie programow
pracy sygnalizacji swietlnych,
i) opracowywanie oraz wdrazanie nowych programow pracy sygnalizacji swietlnej,
w tym rozszerzanie istniej,!cego Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem,
j) utrzymanie tablic informacji pasazerskiej w zakresie l'!cznosci przewodowej,
k) utrzymanie systemu wazenia pojazdow,
1) prowadzenie spraw zwi,!zanych z kontrol,! nosnosci pojazdow;
3) Zespolu Utrzymania Sygnalizacji:
a) umieszczanie w pasie drogowym urz'!dzen sygnalizacji swietlnych, urz'!dzen
sygnalizacji dzwiykowej oraz systemow sterowania ruchem, ich utrzymanie
i konserwacj a,
b) konserwacj a sterownikow, sygnalizatorow oraz instalacj i sygnalizacj i swietlnej,
c) kontrola funkcjonowania i usuwanie awarii sygnalizacji swietlnej,
d) przeprowadzanie stosownych badan zwi£!Zanych z utrzymaniem sygnalizacji
swietlnej,
e) przyjmowanie zgloszen dotycz'!cych pracy i awarii urz'!dzen sygnalizacji swietlnej,
f) wykonywanie prac budowlano-remontowych w zakresie sygnalizacji swietlnej,
g) oszacowywanie uszkodzonych urz'!dzen sygnalizacji swietlnej na skutek kolizji
i wypadkow,
h) utrzymanie tablic informacji pasaZerskiej w zakresie budowlanym, elektrycznym
i estetycznym,
i) prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb wydzialu.
§ 30. Do zadan Wydzialu Usuwania Pojazd6w nalez'! w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw zwi,!zanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdow usuniytych
z drog znajduj,!cych siy na terenie Miasta Lodzi na podstawie art. 50a lub art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990,2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53,60,730,752,870,1123,1180,1466
i 1501), z wyl,!czeniem zadan realizowanych przez Centrum Uslug Wspolnych;
2) postypowanie z pojazdami usuniytymi z drog znajduj,!cych siy na terenie Miasta Lodzi,
ktore staly siy wlasnosci,! Miasta Lodzi z mocy ustawy zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym lub wobec ktorych s,!d orzekl
przepadek na rzecz Miasta Lodzi zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym: zglaszanie pojazdow do ubezpieczenia
OC, do demontazu, przekazywanie pojazdow jednostce organizacyjnej Urzydu Miasta
Lodzi lub miejskiej jednostce organizacyjnej, prowadzenie procedury sprzedazy
pojazdow.
§ 31. Do zadan Wydzialu Parkowania nalez,! w szczegolnosci:
1) realizacja zadan zwi,!zanych z ustanowieniem strefy platnego parkowania i wysokosci
stawek oplat;
2) nadzor nad prac,! operatora strefy platnego parkowania;
3) rozpatrywanie reklamacj i i skarg dotycz,!cych strefy platnego parkowania;
4) wydawanie abonamentow postojowych w strefie platnego parkowania;
5) prowadzenie dokumentacji w zakresie nieuiszczonych oplat za parkowanie.
§ 32. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Likwidacji Szk6d nalez,!
w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw zwi,!zanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej
za zdarzenia powstale w zwi,!zku z wykonywaniem zadan zarz'!dcy drogi lub terenu;

2) prowadzenie dokumentacji, weryfikacja likwidacji szk6d maj,!tkowych
na drogach b~d,!cych w zarz,!dzie Zarz'!du.

osobowych

§ 33. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Ekonomicznych nalezy
w szczeg6lnosci:
1) wsp61praca z Centrum Uslug Wsp6lnych w zakresie:
a) opracowywania projektu planu rzeczowo-finansowego i planu finansowego Zarz'!du,
b) sporz,!dzania wniosk6w 0 dokonanie zmian w planie finansowym oraz
w przedsi~wzi~ciach uj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
c) dokonania ustalen w zakresie przygotowania harmonogram6w planowanych
wydatk6w miesi~cznych oraz zapotrzebowania na srodki finansowe w ukladzie
mlesl~cznym,

zglaszania potrzeb zorganizowania nabor6w na wolne stanowiska urz~dnicze
i zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obslugi,
e) koordynowania przeprowadzania ocen okresowych pracownik6w Zarz'!du,
t) przekazywania informacji 0 potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego pracownik6w,
g) prowadzenia spraw socjalnych,
h) zglaszania potrzeb organizacji stazy i praktyk studenckich,
i) spraw administracyjno-gospodarczych Zarz'!du,
j) wnioskowania 0 konserwacj~ i napraw~ WYPosaZenia, zakup sprz~tu, w tym
informatycznego;
2) zarz,!dzanie ryzykiem.
d)

§ 34. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewn~trznego nalez'!
w szczeg6lnosci:
1) opracowywanie plan6w audytu wewn~trznego i ich realizacja;
2) informowanie kierownika jednostki 0 adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci kontroli
zarz,!dczej;
3) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w kom6rkach organizacyjnych;
4) wsp61praca z audytorami zewn~trznymi, jednostkami i instytucjami prowadz'!cymi audyt
lub kontrole w Zarz,!dzie oraz monitorowanie wdraZania zalecen pokontrolnych;
5) archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych audyt6w i kontroli.
§ 35. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. BHP, PPoz. i Obronnych nalez,!
w szczeg6lnosci:
1) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony
przeciwpozarowej;
2) prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarz,!dzania
kryzysowego.
§ 36. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych nalez,!
w szczeg6lnosci:
1) prowadzenie spraw zwi,!zanych z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych
w Zarz,!dzie, w szczeg6lnosci:
a) opracowywanie projekt6w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
b) prowadzenie ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych,
c) prowadzenie rejestru um6w powierzenia przetwarzania danych osobowych
podmiotom zewn~trznym, oraz um6w, w kt6rych Zarz'!d wyst~puje jako podmiot
przetwarzaj '!cy,
d) prowadzenie rejestru porozumien w sprawie wsp61administrowania, okreslaj,!cych
przebieg przetwarzania danych pomi~dzy administratorami;

2) prowadzenie i aktualizacja rejestru czynnosci przetwarzania danych osobowych oraz
rejestru kategorii czynnosci przetwarzania danych osobowych;
3) prowadzenie rejestru i dokumentacji incydentow (naruszen), w tym uczestniczenie
w pracach zespolu dokonuj,!cego oceny czy naruszenie skutkuje ryzykiem naruszenia
praw lub wolnosci osob fizycznych oraz zgloszen do Prezesa Urzydu Ochrony Danych
Osobowych;
4) doradzanie i prowadzenie konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz
udzielanie informacj i dotycz,!cych stosowania przepisow;
5) opracowanie i wdrozenie systemu szkolen w stosunku do pracownikow uczestnicz,!cych
w operacjach przetwarzania danych, a takZe upowszechnianie wiedzy w zakresie
orzecznictwa reguluj,!cego kwestie ochrony danych osobowych;
6) wspolpraca z Prezesem Urzydu Ochrony Danych Osobowych, w szczegolnosci
prowadzenie wymaganych przepisami prawa konsultacji oraz pelnienie funkcji punktu
kontaktowego w sprawach zwi,!zanych z przetwarzaniem danych;
7) obsluga
podmiotow
zewnytrznych
w
zakresie
spraw
zwiC!Zanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych;
8) przygotowanie i aktualizacja, we wspolpracy z wewnytrznymi komorkami
organizacyjnymi, dokumentacji opisuj,!cej sposob przetwarzania danych, w tym polityk
i instrukcji;
9) przygotowanie planow kontroli i sprawdzen w zakresie bezpieczenstwa informacji,
w tym ochrony danych osobowych;
10) przeprowadzanie kontroli (planowanych i doraznych) i sprawdzen z zakresu
bezpieczenstwa informacji, w tym ochrony danych osobowych;
11) sporz,!dzanie informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami oraz kontrolowanie realizacji
zalecen pokontrolnych;
12) rekomendowanie dzialan w zakresie przestrzegania prawa i praktyk w obszarze
bezpieczenstwa informacji, w tym ochrony danych osobowych;
13) przyjmowanie korespondencji wplywaj,!cej do Zarz'!du za posrednictwem Elektronicznej
Platformy Uslug Administracji Publicznej- ePUAP, w tym weryfikowanie prawidlowosci
podpisow elektronicznych.
§ 37. Do zadan Samodzielnego Stanowiska ds. Roweru Publicznego nalez,!
w szczegolnosci:
1) nadzor nad funkcjonowaniem systemow rowerow publicznych;
2) kontrola realizacji umow przez operatorow systemow rowerow publicznych;
3) udzial w przygotowywaniu wnioskow i projektow usprawniaj,!cych funkcjonowanie
systemow rowerow publicznych;
4) opracowywanie przepisow dotycz,!cych oplat za korzystanie z systemow rowerow
publicznych;
5) realizacja, we wspolpracy z podmiotem wykonuj,!cym w imieniu Miasta Lodzi
obowiC!Zki inwestora przy realizacji inwestycji drogowych oraz zarz'!dzaj'!cym ruchem
na drogach, zadan wynikaj,!cych z Karty Brukselskiej.

Rozdzial6
Obsluga interesantow
§ 38. 1. W komorkach organizacyjnych interesanci przyjmowani s,! w czasie godzin
pracy Zarz'!du. Zasada ta dotyczy takZe przyjmowania skarg i wnioskow.
2. Dyrektor oraz Zastypcy Dyrektora przyjmuj,! interesantow w kazdy wtorek
w oznaczonym czaSle pracy.
3. Czas pracy Zarz'!du okresla regulamin pracy.

W

§ 39. 1. Kazdemu przysluguje prawo dostypu do informacji publicznej.
2. Udostypnianie informacji publicznej i dokumentow urzydowych odbywa Sly
oparciu 0 powszechnie obowi,!zuj,!ce przepisy.

Rozdzial7
Zasady podpisywania pism i innych dokumentow

§ 40. 1. Do podpisu Dyrektora zastrzega siy:
dokumenty kierowane do Prezydenta;
akty kierownictwa wewnytrznego;
pelnomocnictwa i upowaznienia;
protokoly kontroli przeprowadzonych w Zarz,!dzie przez uprawnione organy, dokumenty
kierowane do Najwyzszej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
5) dokumenty kierowane do Przewodnicz,!cego Rady Miej skiej w Lodzi;
6) odpowiedzi na skargi dotycz,!ce dzialalnosci pracownikow Zarz'!du;
7) parafowanie projektow pism zastrzezonych do podpisu Prezydenta lub Wiceprezydentow
Miasta Lodzi, w szczegolnosci odpowiedzi na interpelacj e radnych Rady Miej skiej
w Lodzi;
8) pisma i inne dokumenty, ktore kazdorazowo zastrzegl do swojego podpisu.
2. Zastypcy Dyrektora podpisuj,! dokumenty i pisma dotycz'!ce zakresu powierzonych
im zadan i kompetencji, z wyj'!tkiem spraw zastrzezonych do podpisu Dyrektora.
3. Umowy oraz inne dokumenty, ktore mog,! powodowae powstanie zobowi,!zan
finansowych wymagaj,! kontrasygnaty Zastypcy Dyrektora Centrum Uslug Wspolnych Glownego Ksiygowego ZDiT.
1)
2)
3)
4)

§ 41. Dokumenty przedkladane do podpisu Dyrektora lub Zastypcow Dyrektora
powinny bye uprzednio zaparafowane przez:
1) pracownika przygotowuj,!cego dokument;
2) bezposredniego przelozonego pracownika, 0 ktorym mowa w pkt 1;
3) kierownika komorki organizacyjnej pracownika, 0 ktorym mowa w pkt 1;
4) Zastypcy Dyrektora Centrum Uslug Wspolnych - Glownego Ksiygowego ZDiT,
gdy z czynnosci prawnej wynika zobowi,!zanie finansowe dla Zarz'!du;
5) radcy prawnego - w przypadku projektow dokumentow wymagaj,!cych opinii prawnej;
6) Zastypcy Dyrektora nadzoruj,!cego pracy komorki organizacyjnej, w ktorej
przygotowywany jest dokument - w przypadku projektow pism zastrzezonych
do podpisu Dyrektora.

Rozdzial8
Obieg dokumentow

§ 42. 1. Czynnosci 0 charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym
wykonuj,! komorki organizacyjne we wlasnym zakresie.
2. Obieg dokumentow finansowo-ksiygowych okreslaj,! odrybne przepisy.
3.0rganizacjy prac kancelaryjnych Zarz'!du, obieg korespondencji i dokumentow,
a takZe sposob gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostypniania
materialow archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zapewnia Centrum Uslug
Wspolnych. Zasady postypowania w tym zakresie okreslaj,! odrybne przepisy.

Rozdzial9
Postanowienia koncowe
§ 43. Poszczegolne komorki organizacyjne oraz pracownicy Zarz'!du wspolpracuj,!
ze sob,! i z Urzydem Miasta Lodzi oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy
wykonywaniu powierzonych im zadan.
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